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Perioden 1 mars 2013 – 31 maj 2013 

� Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0) MSEK 

� Resultat efter finansnetto uppgick till -4,0 (-0,8) MSEK  

� Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 maj 2013 uppgick till 

48,3 (25,2) MSEK 

 

Första tre kvartalen 1 september 2012 – 31 maj 2013  

� Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,5) MSEK 

� Resultat efter finansnetto uppgick till -8,3 (-12,1) MSEK  

 

Väsentliga händelser under perioden 1 mars 2013 – 3 1 maj 2013 

� Beslut togs att genomföra företrädesemission om cirka 21 MSEK  

� Nya Diamyd Medical listades på NASDAQ OMX First North 

� Diabetesportföljen breddades genom exklusivt licensavtal med University of 

California i Los Angeles (UCLA) 

� Diamyd Therapeutics knoppades av och bytte namn  

till Diamyd Medical 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 

� Företrädesemissionen övertecknades och tillför bolaget cirka 21 MSEK 

� Diamyd Medical utökade sitt vetenskapliga råd   
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VD har ordet  

Det är nu lite mer än två månader sedan det beslutades att Diamyd Therapeutics AB skulle knoppas 

av från moderbolaget, numera Mertiva AB, och delas ut till aktieägarna tillsammans med diabetes-

verksamheten. Det nya bolaget övertog moderbolagets namn Diamyd Medical AB och sedan den 20 

maj 2013 är nya Diamyd Medical listat på NASDAQ OMX First North. Omstruktureringen är nu helt 

genomförd och nya Diamyd Medical avger härmed sin första kvartalsrapport som fristående bolag. 

Nya Diamyd Medical är ett renodlat diabetesbolag. Vårt initiala fokus är att fortsätta driva utvecklingen 

av vårt diabetesvaccin Diamyd® och den aktiva substansen GAD som bedöms ha potential att bli en 

avgörande pusselbit i den framtida lösningen för att förhindra, behandla eller bota typ 1-diabetes och 

andra former av autoimmun diabetes. 

Som ett första steg i att bredda vår verksamhet meddelade vi i mitten på maj att bolaget slutit ett 

exklusivt licensavtal med UCLA avseende en patentportfölj på terapeutisk användning av GABA 

(gammaaminosmörsyra) vid typ 1- och typ 2-diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar 

som metabolt syndrom, ledgångsreumatism och allergi. Bland annat omfattas en patentansökan på 

kombinationsterapi med GABA och GAD. Kombinationen har visat goda resultat i prekliniska försök 

och vi arbetar aktivt med att få till stånd en forskarinitierad klinisk studie i typ 1-diabetes. Vi har också 

nyligen meddelat att bolaget utökat sitt vetenskapliga och medicinska råd med ytterligare tre ledande 

vetenskapsmän vars forskning fokuserar på GABA och diabetes. 

Förvärvet av rättigheterna till patentportföljen är helt i linje med bolagets strategi för den fortsatta 

utvecklingen av diabetesvaccinet där huvudspåret är att kombinera behandling med Diamyd® med 

andra läkemedel och/eller behandla tidigare i sjukdomsprocessen för att uppnå en stark betacells-

bevarande effekt. Att angripa sjukdomen från flera håll samtidigt, genom att kombinera olika 

läkemedel alternativt behandla innan sjukdomen brutit ut, är enligt många ledande diabetesforskare 

nyckeln till att bota typ 1-diabetes. Kombinationsspåret testas redan i en pågående fas II-studie med 

nyinsjuknade barn i Sverige där man kombinerar diabetesvaccinet med relativt höga doser av D-

vitamin och det antiinflammatoriska läkemedlet ibuprofen. Studien startades tidigare i år och är en så 

kallad forskarinitierad studie med extern finansiering. Sedan 2009 pågår även en forskarinitierad 

studie med barn med hög risk att få typ 1-diabetes i syfte att förhindra att sjukdomen bryter ut. 

För att möjliggöra en proaktiv utveckling av de nyinlicensierade GABA-rättigheterna utan att inkräkta 

på den befintliga utvecklingsplanen för diabetesvaccinet Diamyd® har vi genomfört en emission med 

företräde för bolagets aktieägare. Det är med glädje vi förra veckan kunde meddela att emissionen 

blev övertecknad och att bolaget före emissionskostnader tillförs 20,7 miljoner kronor.  

I och med förstärkningen av kapitalbasen ökar våra möjligheter att ta fram effektiva behandlingar mot 

diabetes och att göra nya utlicensieringsaffärer kring vår portfölj med immateriella rättigheter vilket 

också bidrar till att sänka risken i bolaget. Med ett starkt track record, både att bedriva utveckling till 

låg kostnad och att sluta kommersiella avtal, inleder vi nu utvecklingen av GABA samtidigt som vi 

undersöker nya affärsmöjligheter och arbetar med att få igång ytterligare kliniska studier med 

diabetesvaccinet. 

 

Stockholm den 3 juli 2013 

Peter Zerhouni 

vd Diamyd Medical AB (publ)  
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Väsentliga händelser under perioden 

1 mars 2013 – 31 maj 2013  

 

Beslut togs att genomföra företrädesemission om cir ka 21 MSEK. För att finansiera utvecklingen 

av de nya rättigheterna som erhölls i samband med tecknandet av ett exklusivt licensavtal med 

University of California i Los Angeles (UCLA) beslutade styrelsen för nya Diamyd Medical, med stöd 

av bemyndigande, om att genomföra en nyemission om 20,7 MSEK med företrädesrätt för Diamyd 

Medicals aktieägare. 

 

Nya Diamyd Medical listades på NASDAQ OMX First Nor th.  I samband med att nya Diamyd 

Medical knoppades av från moderbolaget Mertiva AB i april 2013 bildades ett renodlat svenskt 

diabetesbolag. Det nya bolaget har listats på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag var den 

20 maj 2013. 

 

Diabetesportföljen breddades genom exklusivt licens avtal med University of California. Nya 

Diamyd Medical ingick ett exklusivt licensavtal med University of California i Los Angeles (UCLA) 

avseende en patentportfölj på terapeutisk användning av GABA (gammaaminosmörsyra) vid typ 1-

diabetes och andra inflammatoriska tillstånd som vid typ 2-diabetes, metabolt syndrom och 

ledgångsreumatism. Bland annat omfattas en patentansökan på kombinationsterapi med GABA och 

GAD som är den aktiva substansen i bolagets diabetesvaccin Diamyd®. 

 

Diamyd Therapeutics knoppades av och bytte namn til l Diamyd Medical. Vid en extra 

bolagsstämma den 22 april 2013 i det tidigare Diamyd Medical AB (numera Mertiva AB) beslutades att 

dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB skulle delas ut till aktieägarna tillsammans med diabetes-

verksamheten och bolaget bytte samtidigt namn till Diamyd Medical AB. Moderbolaget (tidigare 

Diamyd Medical) bytte samtidigt namn till Mertiva AB. 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut  

 

Företrädesemissionen övertecknades och tillför bola get cirka 21 MSEK. Diamyd Medicals 

nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare övertecknades och tillför bolaget 20,7 MSEK 

före emissionskostnader. 

 

Diamyd Medical utökade sitt vetenskapliga råd. Bolagets vetenskapliga och medicinska råd 

utökades med ytterligare tre ledande vetenskapsmän vars forskning fokuserar på GABA och diabetes: 

dr Bryndis Birnir vid Uppsala universitet, dr Brooke Ligon och dr Qinghua Wang vid Toronto University. 
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Bolagsöversikt 
 

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag. Bolaget hette tidigare Diamyd Therapeutics och 

knoppades av från Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) i april 2013. 

Bolaget utvecklar sedan 1994 diabetesvaccinet Diamyd® för behandling och prevention av autoimmun 

diabetes. Diamyd® med den aktiva substansen GAD är bolagets primära utvecklingsprojekt och 

bedöms ha potential att bli en avgörande pusselbit i den framtida lösningen för att förhindra, behandla 

eller bota typ 1-diabetes och andra former av autoimmun diabetes. 

Två svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd® pågår för närvarande. En studie för att 

utvärdera om diabetesvaccinet kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla 

sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd® i kombination med relativt höga doser av 

D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och 

ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. 

Bolaget slöt nyligen ett exklusivt licensavtal med University of California i Los Angeles (UCLA) 

avseende en patentportfölj på användning av GABA (gammaaminosmörsyra) och GABA-agonister för 

att behandla och förebygga typ 1- och typ 2-diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar 

som metabolt syndrom, ledgångsreumatism och allergi. 

Diamyd Medical har även ett innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA). 

Diamyd Medicals B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North sedan 20 maj 2013 under kortnamnet 

DMYD B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Mer information finns på bolagets 

hemsida; www.diamyd.com. 

 

Finansiell information  
 
Intäkter – Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 0,0 (0) MSEK. Nettoomsättningen 

under de tre första kvartalen uppgick till 0,0 (0,5) MSEK. 

Kostnader  – Kostnaderna för tredje kvartalet uppgick till -4,1 (-1,2) MSEK. Kostnaderna för de tre 

första kvartalen uppgick till -8,6 (-14,4) MSEK. 

Resultat  – Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -4,0 (-0,8) MSEK. Resultatet efter 

finansnetto för de tre första kvartalen uppgick till -8,3 (-12,1) MSEK.  

Finansiell ställning och likviditet  – Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 maj 

2013 till 48,3 (25,2) MSEK.  

Eget kapital  – Eget kapital per den 31 maj 2013 uppgick till 44,2 (167,1) MSEK, vilket ger en soliditet 

om 86 (94) procent. 

Organisation – Under de tre första kvartalen uppgick genomsnittligt antal anställda till 7 (11). Vid 

periodens slut uppgick antalet anställda till 7 (7).  
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Bolagets resultaträkning  

       
  3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 
    mar-maj  mar-maj  sep-maj  sep-maj  sep-aug  
KSEK   Not 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012 
       
RÖRELSENS INTÄKTER            
Nettoomsättning    39 - 39 514 514 
Övriga rörelseintäkter    -1 91 8 1 116 1 086 
Summa rörelsens intäkter  38 91 47 1 630 1 600 
         
RÖRELSENS KOSTNADER       

Externa forsknings- och 
utvecklingskostnader  -849 1 513 -2 335 

 
-3 988 -5 250 

Externa patent- och 
licenskostnader  -202 -200 -560 -660 -877 
Personalkostnader 1 -1 957 -2 286 -3 465 -6 306 -8 332 
Övriga externa kostnader 1 -1 081 -253 -2 098 -1 236 -1 639 
Övriga rörelsekostnader  -5 - -38 -2 036 -2 126 
Avskrivningar inventarier  -38 -60 -116 -188 -185 

Summa rörelsens kostnader  -4 132 -1 286 -8 612 -14 414  -18 409 
        
RÖRELSERESULTAT  -4 094 -1 195 -8 565 -12 784 -16 809 
       
Finansnetto 2 103 376 218 653 514 
       
Resultat efter finansnetto  -3 991 -819 -8 347 -12 131 -16 295 
         
Inkomstskatt    - - - - 53 
         
Periodens resultat  -3 991 -819 -8 347 -12 131 -16 242  
        
       
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,4 -0,8 -0,9 -12,1 -16,2  
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,4 -0,8 -0,9 -12,1 -16,2 
Antal aktier per balansdagen  9 859 711 1 000 000 9 859 711 1 000 000 1 000 000 
Genomsnitt antal aktier före utspädning 9 859 711 1 000 000 9 859 711 1 000 000 1 000 000 
Genomsnitt antal aktier efter utspädning   9 859 711 1 000 000 9 859 711 1 000 000 1 000 000 
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Bolagets balansräkning  

     
  31 maj 31 maj 31 aug 
KSEK  Not  2013 2012 2012 
     
TILLGÅNGAR       
         
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar  123 279 239 
Finansiella anläggningstillgångar  639 146 623 145 572 
Summa anläggningstillgångar    762 146 902 146 811 
      
Omsättningstillgångar       
Kundfordringar  49  - - 
Övriga fordringar  1 560 4 512 1 011 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    757 743 587 
Kortfristiga placeringar  9 964 - - 
Likvida medel  38 329 25 151 21 960 
Summa omsättningstillgångar    50 659 30 406 23 558 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  51 421 177 308 170 369 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital       
Aktiekapital  1 000 1 000 1 000 
Övrigt tillskjutet kapital  200 200 200 
Balanserat resultat inklusive periodens resultat 3 42 993 165 928 162 337 
Summa eget kapital    44 193 167 128 163 537 
      
Långfristiga skulder     
Övriga skulder  795 778 782 
Summa långfristiga skulder  795 778 782 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  653 3 563 777 
Övriga kortfristiga skulder  1 322 1 030 1 196 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 458 4 809 4 077 
Summa kortfristiga skulder    6 433 9 402 6 050 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                      4 51 421 177 308 170 369 
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Bolagets k assaflödesanalys  
 
    3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 
  mar-maj  mar-maj  sep-maj  sep-maj  sep-aug  
KSEK Not 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012 

       
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat   -4 094 -1 195  -8 565 -12 784 -16 809 

Erhållna räntor och 
kursdifferenser  49 1 076 285 1 386 438 

Erlagda räntor och 
kursdifferenser  40 -1 -31 -5 -5 

Justering för poster som inte 
ingår i kassaflödet       

Avskrivningar och 
nedskrivningar  38 60 116 188 185 

Övriga poster som ej ingår i 
kassaflödet                  3 -146 -1 928 -144 524 

Kassaflöde före förändringar 
av rörelsekapitalet  -3 964 -206 -10 123 -11 359 -15 667 
       

Ökning (-) minskning (+) 
fordringar  -37 -2 877 -791 -3 635 53 

Ökning (+) minskning (-) 
skulder  436 -9 891 377 -48 185 -51 588 

Summa kassaflöde från den 
löpande verksamheten  -3 565 -12 974 -10 537 -63 179 -67 202 
        
Investeringsverksamheten       

Investeringar i kortfristiga 
placeringar, netto  -9 964 - -9 964 - - 

Förändringar mellanhavanden, 
f.d koncernföretag  - 16 723 - 78 608 78 662 
Sålda materiella tillgångar  - - - 16 16 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -9 964 16 723 -9 964 78 624 78 678 
        
Finansieringsverksamheten       

Återbetalning fordringar från f.d.  
koncernföretag 3 36 882 - 36 882 - - 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  36 882 - 36 882 - - 
       
Periodens kassaflöde  23 353 3 749 16 381 15 445 11 476 
Summa likvida medel vid 
periodens början  14 949 22 120 21 960 10 415 10 415 
Kursdifferens i likvida medel  27 -718 -12 -709 69 

Summa likvida medel vid 
periodens slut  38 329 25 151 38 329 25 151 21 960 
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Förändring av eget kapital  

      

KSEK   
Aktie-

kapital  

Övrigt 
tillskjutet 

kapital  
Balanserat 

resultat  Summa  
Ingående balans 1 september 2011 1 000 200 178 356 179 556 
Periodens resultat - - -16 242 -16 242 
Personaloptioner - - 223 223 
Utgående balans 31 augusti 2012 1 000 200 162 337 163 537 
     
Ingående balans 1 september 2011 1 000 200 178 356 179 556 
Periodens resultat - - -12 131 -12 131 
Personaloptioner - - -297 -297 

Utgående balans 31 maj 2012 1 000 200 165 928 167 128 
     
Ingående balans 1 september 2012  1 000 200 162 337 163 537 
Periodens resultat - - -8 347 -8 347 
Utdelning till f.d. koncernföretag - - -109 000 -109 000 
Personaloptioner - - -1 997 -1 997 
Utgående balans 31 maj 2013  1 000 200 42 993 44 193 
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Noter 
 

Redovisningsprinciper 

Diamyd Medicals delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen (9 kap. Delårsrapport) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-

reglerna). 

 

Not 1 – Transaktioner med närstående  

Under de tre första kvartalen har företag företrädda av närstående till styrelseordföranden anlitats på 

konsultbasis. Totala arvoden under perioden uppgår till 235 (640) KSEK exklusive moms och avser 

IT-tjänster. Prissättningen har skett med armlängdsprincipen. Inga övriga styrelseledamöter, ledande 

befattningshavare eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i 

några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina avtalsvillkor 

och som inträffat under perioden. Bolaget har inte heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått 

borgensförbindelser till eller till förmån för någon av styrelseledamöterna, ledande befattningshavarna 

eller revisorerna i bolaget.  

 

 sep-maj  sep-maj  sep-aug  

KSEK 2012/2013 2011/2012 2011/2012 

Löner till närstående 527 404 850 

Konsultarvode till närstående 235 640 826 
 
 
 

Not 2 – Finansnetto 

Finansnetto för de tre första kvartalen uppgår till 0,2 MSEK. Beloppet utgörs av ränteintäkter på likvida 

medel och kortfristiga placeringar. 

 

Not 3 – Utdelning av Diamyd Therapeutics AB (nuvarande Diamyd Medical AB)  

Vid en extra bolagsstämma den 22 april 2013 i det tidigare Diamyd Medical AB (nuvarande Mertiva 

AB) beslutades att dela ut dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB (nya Diamyd Medical AB) till 

aktieägarna tillsammans med diabetesverksamheten och bolaget bytte samtidigt namn till Diamyd 

Medical AB. Det nya Diamyd Medical kapitaliserades med cirka 50 MSEK. Mellan f.d. moderbolaget 

Diamyd Medical och f.d. dotterbolaget Diamyd Therapeutics låg en fordran på 146 MSEK. I samband 

med utdelning av dotterbolaget skedde en kontantreglering av fordran på 37 MSEK samt en utdelning 

till f.d. moderbolaget på 109 MSEK.  

 

Not 4 – Eget kapital och skulder  

Diamyd Medicals samtliga skulder är icke-räntebärande.  
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Nyckeltal  
 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

 
mar-maj  mar-maj  sep-maj  sep-maj  sep-aug  

2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012 
 

     

Forsknings- och utvecklingskostnader, MSEK -0,8 1,5 -2,3 -4,0 -5,2 

Soliditet, % 86 94 86 94 96 

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,4 -0,8 -0,8 -12,1 -16,2 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,4 -0,8 -0,8 -12,1 -16,2 

Likvida medel och kortfristiga placeringar per 
aktie, SEK 4,9 25,2 4,9 25,2 22,0 

Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 4,5 167,1 4,5 167,1 163,5 

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 4,5 167,1 4,5 167,1 163,5 

Kassaflöde per aktie, SEK 2,4 3,7 1,7 15,4 11,5 

Börskurs per balansdagen, SEK 2,69 NA 2,69 NA NA 

Kurs/eget kapital per aktie, SEK 0,6 NA 0,6 NA NA 

Antal aktier per balansdagen 9 859 711 1 000 000 9 859 711 1 000 000 1 000 000 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 9 859 711 1 000 000 9 859 711 1 000 000 1 000 000 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 9 859 711 1 000 000 9 859 711 1 000 000 1 000 000 

 

Risker  
Diamyd Medicals verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, 

kommersialisering, finansiering, immateriella rättigheter, samarbeten med partners, myndighetsbeslut, 

avtal och nyckelpersoner. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till Bolagsbeskrivningen 

upprättad inför listningen på First North. Sedan Bolagsbeskrivningen avgavs har inga väsentliga 

förändringar skett i bolagets riskbedömning.  
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Denna delårsrapport har inte varit föremål för gran skning av bolagets revisorer 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
bolaget står inför. 

 

 

Stockholm den 3 juli 2013 

 

Anders Essen-Möller, styrelseordförande   Erik Nerpin, styrelseledamot 

 

Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot   

 

  

Peter Zerhouni, verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB (publ). Tel: 08-661 00 26 

 

Diamyd Medical AB (publ), Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26. 

Fax: 08-661 63 68. E-post: info@diamyd.com. Org nr: 556242-3797. 

 

 

 
Notera: Detta dokument har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska 
den svenska versionen gälla. Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska 
betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är 
korrekta. 
 


